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الرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

الجـامعة

المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التسميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رئيس المخبر

LR01ES01

تونس

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

الثقافة والتكنولوجيا واملقاربات الفلسفية

طاهر بن قيزة

LR05ES01

تونس

املعهد العايل للموسيقى بتونس

الثقافة والتكنولوجيات احلديثة والتنمية

حممد زين العابدين

LR01ES02

تونس

املعهد العايل للتصرف بتونس

حبوث العمليات واإلعانة على القرار
وإجرائيات املراقبة

هنلة بن عمر

LR05ES02

تونس املنار

كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس

قانون العالقات الدولية واألسواق واملفاوضات

سامي بوسطاجني

LR05ES03

تونس املنار

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بتونس

إستشراف ،إسرتاجتية وتنمية مستدمية

سامي العوادي

LR01ES05

تونس املنار

كلية العلوم بتونس

البيوكيمياء والتكنوبيولوجيا

كمال بن حمرز

LR01ES06

تونس املنار

كلية العلوم بتونس

الثراوت اجليولوجية واحمليط

عبد اهلل بن ممّو

LR01ES07

تونس املنار

كلية العلوم بتونس

الطاقة وتنقل احلرارة والكتلة

عفيف القفصي

LR01ES08

تونس املنار

كلية العلوم بتونس

كيمياء املواد وحفز التفاعالت الكيميائية

زهري القصييب

LR01ES09

تونس املنار

كلية العلوم بتونس

التصوير الطيفي للذرة واجلزيئة وتطبيقاته

جنم الدين جعيدان

LR05ES05

تونس املنار

كلية العلوم بتونس

علم الوراثة واملناعة وبتولوجيا اإلنسان

أمال قعيد

LR01ES04

تونس املنار

كلية الطب بتونس

حبوث حول وبائيات ووقاية أمراض القلب
والشرايني بتونس

إنصاف بوعفيف

LR01ES12

قرطاج

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس

القانون األورويب والعالقات املغاربية األوروبية

هيكل بن حمفوظ

LR05ES06

قرطاج

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس

قانون املؤسسات اليت متر بصعوبات إقتصادية

توفيق بن نصر

LR05ES07

قرطاج

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

إقتصاد ومالية تطبيقية

مجال الطرابلسي

LR01ES14

قرطاج

كلية العلوم ببنزرت

املراقبة البيولوجية للمحيط

محودة بريم

LR01ES15

قرطاج

كلية العلوم ببنزرت

فيزياء املواد  :بنية وخاصيات

قيس بوجدارية

LR05ES09

قرطاج

كلية العلوم ببنزرت

تطبيق الكيمياء على املوارد واملواد الطبيعية
وعلى البيئة

دليلة بن حسن
الشيحي

LR01ES13

قرطاج

املدرسة التونسية للتقنيات

هندسة الرياضيات

األسعد العاصمي

LR05ES08

قرطاج

املعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

إيكولوجيا وتكنولوجيا امليكروبيولوجية

خمتار محدي
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الرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

الجـامعة

المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التسميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رئيس المخبر

LR01ES19

املنستري

كلية العلوم باملنستري

فيزياء وكيمياء املواد

حممد أم الزين

LR05ES10

املنستري

كلية الطب باملنستري

قابلية اإلصابة باألمراض الذهانية

لطفي قحة

LR01ES16

املنستري

كلية الصيدلة باملنستري

حتليل ومراقبة التلوث الكيميائي وامليكروبيولوجي
للمحيط

قاسم املهدواين

LR01ES17

املنستري

كلية طب األسنان باملنستري

املواد البيولوجية املتالئمة

سلوى عبيد

LR01ES21

صفاقس

كلية العلوم بصفاقس

التقانات احليوية وحتسني الزراعة

لطفي الفقي

LR01ES22

صفاقس

كلية العلوم بصفاقس

الكيمياء التطبيقية :املركبات احللقية غري املتجانسة
واألجسام الدمسة واملبلمرات

حسني عمار

LR01ES23

صفاقس

كلية العلوم بصفاقس

الفيزياء التطبيقية  :فاروكهرباء ومغنطيس ومنذجة

السبيت الظاهري

LR01ES24

صفاقس

كلية العلوم بصفاقس

فيزياء املواد  :املغناطيس وما فوق الصوتية

أنور جناح

LR01ES25

صفاقس

كلية العلوم بصفاقس

املواد اخلزفية واملركبة واللدائن

علي القالل

LR05ES12

صفاقس

كلية العلوم بصفاقس

علوم املواد والبيئة

سامي البويف

LR01ES26

صفاقس

املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس

الكيمياء الصناعية

مجال بوعزيز

LR05ES13

صفاقس

املعهد العايل لإلعالمية وامللتميديا بصفاقس

امللتميديا ونظم املعلومات واملعاجلة املتقدمة

فائز القرقوري

LR05ES11

صفاقس

كلية الطب بصفاقس

البيولوجيا اجلزيئية للطفيليات والفطريات

علي العيادي

LR05ES14

قابس

كلية العلوم بقابس

فيزياء املواد والنانومواد املطبقة يف البيئة

كمال اخلريوين
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